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Aos nove dias do mês junho de dois mil e vinte, às 09h12, teve início por webconferência
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dg-euc), a reunião ordinária do Comitê Local de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus. Estiveram presentes os/as seguintes membros: Danilo Souza,
Dermival Vilanova, Girleide Fontes, Marianny Santos, Paulo Luz, Safira Rios, Sandra Nunes, Valeria
Brandão e Wandson Costa. Valeria inicia a reunião justificando a ausência de Viviane Moreira e Maria
Anjos, que estão de férias, e Wagner Teixeira que encontra-se de licença para tratamento de saúde. Valeria
pede para que a subcomissão responsável pelas lives no Instagram falem sobre o andamento dessa atividade.
Sandra justifica a dificuldade para encontrar profissionais disponíveis para executar as lives, por esta razão
não foi possível apresentação na semana anterior. Safira ratifica a fala de Sandra. Valeria informa que nesta
semana não haverá live na quinta-feira por conta do feriado. Na sequência Valeria passa a palavra para
Wandson e Paulo, os quais participaram da reunião com o Comitê Central de Prevenção e Acompanhamento
da Ameaça do Coronavírus. Paulo comenta que essa reunião foi resultado de uma demanda apresentada pelo
CONSEPE, com vistas a conhecer as realidades locais de cada campi nos diversos âmbitos. Ele destaca que
deverá ser criado um plano de contingência que contemple as especificidades dos mais diversos campi.
Sobre a reformulação do Comitê Central, foi definido que este terá em sua constituição um membro de cada
Comitê Local, mais um representante dos discentes e dos pais que integram o Conselho de Campus de cada
campi. Wandson comenta que também foi pontuado a possibilidade de mudança no contrato de limpeza,
devido a necessidade no aumento no quadro de terceirizados responsáveis por essa atividade. Paulo cita
outras possibilidades de protocolos que poderão ser aplicados quando as atividades presenciais retornarem.
Valeria diz ter recebido e-mail do Comitê Central solicitando indicação dos representantes do campus.
Sandra fala sobre a importância e a necessidade do campus dispor de um profissional técnico da área da
saúde, pois é um dos pontos que serão contemplados no plano de contingência, e solicita que a Direção Geral
peça celeridade no processo de redistribuição da enfermeira para o campus. Danilo informa sobre o processo
de transição da Diretoria de Gestão de Pessoas na Reitoria e cita os processos disponíveis no SEI, do campus
de Barreiras, para contratação temporária de profissionais técnicos, no sentido de vislumbrar como uma
possibilidade para o campus de Euclides da Cunha, caso os processos de redistribuição não avancem. Valeria
apresenta os nomes dos servidores que se habilitaram para compor Comissão Local de Planejamento de
Ações para Retorno: George, Alana, Sandra e Maria. Valeria pergunta se há mais algum membro do Comitê
Local interessado em integrar esta comissão e pede indicação do representante para constituir Comitê
Central. Dermival aponta interesse em compor nova Comissão Local. Safira justifica sua indisponibilidade
em compor esta comissão. Danilo sugere os nomes de Wandson para compor Comitê Central e Girleide para
constituir Comissão Local de Planejamento para Retorno. Wandson e Girleide concordam com a indicação.
No que ocorrer, Wandson fala da possibilidade de criar um canal de comunicação para ter conhecimento
entre os estudantes sobre casos de contágio da COVID-19 entre familiares. Valeria diz não ter recebido
nenhuma notificação nesse sentido e sugere aprimorar essa sugestão na próxima reunião. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às 10h10. Assim, após lida e aprovada por todos os participantes, eu, Girleide
Barbosa Fontes, lavro esta ata que segue assinada por mim e todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por GIRLEIDE BARBOSA FONTES, Membro da
Comissão, em 09/06/2020, às 13:11, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SAFIRA FERREIRA DE MELO RIOS, Membro da
Comissão, em 09/06/2020, às 14:28, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por SANDRA NUNES LEANDRO, Membro da Comissão,
em 09/06/2020, às 22:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA BRANDÃO SOUZA, Membro da Comissão,
em 16/06/2020, às 09:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por WANDSON PASSOS COSTA, Membro da Comissão,
em 17/06/2020, às 09:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DERMIVAL SANTOS VILANOVA, Membro da
Comissão, em 23/06/2020, às 09:37, conforme decreto nº 8.539/2015.
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